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  Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

GOD JUL TIL ALLE PÅ IKO 
 
Tiden går fort og en kan fort fristes til å resirkulere 
informasjon gitt i tidligere utgaver av tannløst og fast. Det 
som var sagt for et år siden kan gjentas i år bare ved å 
skru kalenderen et år fram: 
”2011 vil forhåpentligvis gi svar på mange av de spørsmål 
som vi lenge har visst må komme når det gjelder 
framtidens organisering av de ulike 
utdanningsprogrammene som IKO forvalter. Etter planen 
skal forhandlingene være sluttført i løpet av 2011. 
Kompetansesenteret i det nye odontologibygget følger en 
litt annen tidsplan, siden lokalene først står ferdig 
sommeren 2012. Et kompetansesenter krever kompetanse 
og dermed en aktiv rekruttering i et begrenset marked. 
Dette arbeidet blir det mest utfordrende og avgjørende 
med tanke på hovedfunksjonene forskning, 
spesialistutdanning og avanserte tannhelsetjenester. En 
total plan for bemanning og arbeidsfordeling må bli en 
viktig del av forhandlingene”.  
Det blir en hektisk innspurt med forhandlinger med fylket 
den 20. desember. Den 21. desember er IKO innkalt til et 
møte med HOD om kompetansesenteret. Her vil 
representanter fra Hordaland fylke også delta. Møtet er 
viktig med tanke på budsjettprosessen for 2012. Jeg 
beklager at jeg dermed ikke får med meg IKO-lunsjen, 
men regner med at alle har forståelse for dette.  
Med dette vil vi takke alle for innsatsen i 2010! 
 
Inge 
 
 
 

SPESIALISTEKSAMEN ENDODONTI 
 

 
 
Ole Iden fullførte sin spesialistutdanning i endodonti den 
02.12.10. Ekstern sensor var Ulf Sjögren fra Universitetet i 
Umeå. Morten Berge var leder av komiteen, mens Inge 
Fristad var eksaminator. Vi gratulerer Ole med vel 
gjennomført eksamen. 
 
 
 
 
 
 

DISPUTASER 
 
DORINA SULA THELEN 
Dorina Sule Thelen disputerte den 1.oktober for graden 
philsophiae doctor med avhandlingen "Traumatic Dental 
Injuries and their Effect on Albanian Adolescent’s Quality 
of Life” 
 

 
Kandidaten sammen med 1.opponent Phd. Ulf Glendor, 
2.opponent Førsteamanuensis Anne Skaare, 3.medlem og 
leder av komiteen førsteamanuensis Michaela C. 
Marthinussen og custos professor Inge Fristad. 
 
Instituttet gratulerer! 
 
SHAZA BUSHRA M. IDRIS 
Shaza Bushra M. Idris disputerte den 1.oktober for graden 
philsophiae doctor med avhandlingen " Biological 
Response to Aliphatic Polyester Scaffolds for Bone Tissue 
Engineering Applications”  
 

 
Kandidaten sammen med 1.opponent Professor Ulf Thore 
Ôrtengren, 2.opponent Docent Mats Hallman og 3.medlem 
og leder av komiteen professor Gunnhild V. Strand. 
 

 
Kandidaten sammen med veilederene Anne Isine Bolstad 
og Kamal Babikeir Eln Mustafa. 
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GUNNAR EKBACK 
Gunnar Ekback disputerte den 10.desember for graden 
philsophiae doctor med avhandlingen "Satisfaction with 
oral health and associated factors in Sweden and Norway 
- cross-sectional and longitudinal perspectives” 
 

 
 

 
Kandidaten (nr. 4 fra venstre) sammen med custos Inge 
Fristad, 1.opponent professor Lars Gahnberg, 2.opponent 
professor Magnus Hakeberg, hovedveileder Anne 
Nordrehaug Åstrøm, biveiledere Kristin Klock, Lennart 
Unell. og Anders Johansson.  
 

NYTT OM NAVN   
 
Takk for oppmerksomheten 
 
Tusen takk for blomster og gaver i forbindelse med min 60-
års dag. 
 
Gunnar Helmich Pedersen. 
 
 

TAKO-SEMINAR FOR AVGANGSKULLENE 17/11 
 

 
 
Tannpleier Solfrid Sørgjerd Saltnes og Mats Bågesund, dr. 
odont, spesialist i pedodonti ved TAKO-senteret i Oslo 
besøkte Institutt for klinisk odontologi i Bergen den 
17.november. De presenterte TAKO-senterets virksomhet 
med spesiell fokus på oral helse ved sjeldne medisinske 
tilstander i en heldags forelesning. TAKO-senteret er et 
multi- profesjonelt senter som virker i samarbeid mellom 
forskjellige odontologiske spesialiteter og andre 
profesjoner, innen bl.a. logopedi og fysioterapi, men også i 
samarbeid med medisinske og andre spesialkompetanser. 
Med utgangspunkt i kliniske kasus presentertes noen typer 
av pasienter, som regelmessig kommer til TAKO-senteret 
for diagnostikk, vurdering, behandlingsplan og iblant 
behandling. Blant diagnosene som presentertes var 
Ektodermal dysplasi, Epidermolysis Bullosa, DiGeorge 
syndrom, Prader-Willi syndrom, Williams syndrom og 
Osteogenesis Imperfekta. Ved siden av de kompliserte 

odontologiske behandlinger, er det også vanlig med 
problemer vedrørende oralmotorikk, kommunikasjon og 
tilnærming hos disse pasientgrupper. For videre lesning 
vedrørende sjeldne medisinske tilstander anbefales 
www.rarelink.no  
For mer informasjon fra TAKO-senteret vedrørende oral 
helse ved noen sjeldne medisinske tilstander og 
vedrørende oral motorikk anbefales www.tako.no 
 

OVERGANG FRA FRIDA TIL CRISTIN 
 
Cristin (Current Research Information System in Norway) 
www.cristin.no overtar for Frida som 
forskningsdokumentasjonssystem ved Universitetet i 
Bergen og blir i løpet av 2011 tatt i bruk  av universitet, 
høyskoler og regionale helseforetak i Norge. Ved UiB skjer 
dette fra 1. desember 2010. Universitetsbiblioteket er 
ansvarlig for CRISTIN.  
For mer informasjon les artikkel om Cristin i 
Universitetsavisa ved NTNU og sjekk CRISTINS webside. 
Se spesielt 'Informasjonsbrev om etablering av Cristin'. 
 

PARKERING 2011 
 
For ansatte ved UiB gjelder den hvite oblaten fra 2010 
også for 2011.  
Studenter må søke nytt om nytt oblat (gult) for 2011.  
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER 

 
Bibliotek for medisinske fag tilbyr følgende kurs våren 
2011 
 
- PubMed & EMBASE 
- Cochrane, Best Practice og UpToDate   
- Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert praksis 
- Retningslinjer, oppsummert forskning med mer fra 
helsebiblioteket.no 
- EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskingskurs  
- Reference Manager - nybegynnerkurs  
 
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i 
Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og 
påmelding: 
http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-
biblioteket-bbb.pdf 
 
Info om andre type kurs finnes på kurssiden vår:  
http://www.uib.no/ub/mofa/kurs-og-veiledning/kurstilbud-
fra-biblioteket 
 
 
KURS: ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK 
TRYGD OG TANNBEHANDLING 
  - en gjennomgang av regelverket med endringer for 2011 
 
Ved rådgivende tannlege i HELFO Erland Eggum 
Målgruppe: Alle kliniske lærere ved OK og IKO 
Tid: Tirsdag 11. januar 2011 kl. 16.30 – 19.30 
Sted: Auditorium I Odontologen 
 
Påmelding til Andreas Nesje innen onsdag 5. januar 
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JULELUNSJ 
 
Det blir julelunsj for alle ansatte på instituttet tirsdag den 
21.desember kl 11.30 i kantinen.  
 

PUBLIKASJONER 
 

 
Changes in the quality of life of Tanzanian school children 
after treatment interventions using the Child-OIDP 
Kijakazi O. Mashoto, Anne N. Åstrøm, Marit S. Skeie, 
Joyce R. Masalu 
European Journal of Oral Sciences Volume 118, Issue 
6, pages 626–634, December 2010 
 
Gemenetzidis E, Costea DE, Parkinson EK, Waseem A, 
Wan H and Teh MT, Induction of Human Epithelial 
Stem/Progenitor Expansion by FOXM1, Cancer Research. 
2010, Nov, 5;70(22):9515-26. 
 
Sapkota D, Bruland O, Costea DE, Haugen H, Vasstrand 
EN, and Ibrahim SO, S100A14 regulates the invasive 
potential of oral squamous cell carcinoma derived cell-lines 
in vitro by modulating expression of matrix 
metalloproteinases, MMP1 and MMP9, Eur J Cancer, 
2010, E-pub ahead of print..  
 
Gemenetzidis E, Costea DE, Parkinson EK, Waseem A, 
Wan H and Teh MT, Induction of Human Epithelial 
Stem/Progenitor Expansion by FOXM1, Cancer Research. 
2010, Nov, 5;70(22):9515-26. 
 
Sapkota D, Bruland O, Costea DE, Haugen H, Vasstrand 
EN, and Ibrahim SO, S100A14 regulates the invasive 
potential of oral squamous cell carcinoma derived cell-lines 
in vitro by modulating expression of matrix 
metalloproteinases, MMP1 and MMP9, Eur J Cancer, 
2010, E-pub ahead of print.. 
 

SØKNADSFRISTER 
 
UTLYSNING AV YGGDRASILSTIPEND FOR 2011-2012 
 
Vi gjør oppmerksom på at utenlandske Phd.-studenter og 
yngre forskere nå kan søke om stipend for 2011-2012 
under Yggdrasil programmet.  
 
Programmet omfatter følgende land: 

· Medlemsland i Europarådet (bortsett fra de nordiske 
landene) 

·  Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, 
Mexico og Sør-Afrika 

 
Det kan søkes om opphold fra 1 til 10 måneder innenfor 
perioden 1. 8. 2011- 31.07.2012.    
Søknaden sendes av den utenlandske ph.d.-
studenten/yngre forskeren, vedlagt invitasjon fra en norsk 
vertsinstitusjon.    
Nærmere opplysninger og søknadsskjema finnes på vårt 
nettsted: www.rcn.no/isenglish 
 
Søknadsfrist: 16.2.2011 (kl 13:00).  
 

PHD-REGISTRERING / PHD REGISTRATION 
 
Alle Phd.-kandidater skal registrere seg en gang hvert 
halvår. Vårens registrering åpner 14. desember og siste 
frist for registrering i vårsemesteret 1. februar.  
Registreringen gjøres på studentweb.uib.no. Logg inn, 
velg ”Registreringer” og ”Phd. halvtårsregistrering” i 
menyen til venstre. Pass på at du fullfører registreringen 
før du logger ut.  
Mer informasjon: 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-
det-medisinsk-odontologiske-fakultet/informasjon-
reglement-og-retningslinjer/ph.d.-registrering  
 
Obs: merk at alle kandidater må registrere seg også de 
som har levert inn sin avhandling  
 
Merk fristen: 1. februar 
 
All PhD candidates must register every six months. This 
spring’s registration opens 14 December, deadline 1 
February.  
PhD registration is done online at studentweb.uib.no. 
Log on, choose ‘Registrations’ and ‘Ph.d. half year 
registration’ from the left hand side menu. Make sure you 
complete all steps of the registration before you log off.  
More information: 
http://www.uib.no/mofa/en/research/doctoral-education-at-
the-faculty-of-medicine-and-dentistry/information-
regulations-and-guidelines/phd-registration 
 
Also candidates that have handed in their thesis have to 
register 
 
Please note the deadline: 1. February 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOF 
19.januar 2011 
16. februar 2011 
23. mars 2011 
11. mai 2011 
15. juni 2011 
 

Instituttrådet - IKO 
21. januar 2011 
25. februar 2011 
27. mai 2011 
24. juni 2011 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 
 

Forskningsutvalget – IKO 
27. januar 2011 
10. mars 2011 
  5. mai 2011 
16. juni 2011 
 

Studieutvalget - MOF 
26. januar 2011 
9. mars 2011 
13. april 2011 
 
 

Programutvalget - IKO 
21.januar 
18.mars 
6.mai  
17.juni 
 

 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
18. februar 
15. april 
10. juni 
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Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


